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ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΤΓΔΙΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΚΣΔΘΔΙ ΣΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2
5 Μαπηίος 2020

COVID-19
Η ηξέρνπζα επηδεκία COVID-19 πξνθαιείηαη απφ ηνλ θνξσλντφ SARS-CoV-2, πνπ αλήθεη
ζηελ νηθνγέλεηα ησλ θνξσλντψλ (coronoviridae), κία κεγάιε νηθνγέλεηα RNA ηψλ. Οη θνξσλντνί
κεηαδίδνληαη θπξίσο κέζσ κεγάισλ αλαπλεπζηηθψλ ζηαγνληδίσλ θαη επαθήο, αιιά
ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη κεηάδνζεο.
Ο ρξφλνο επηβίσζεο θαη νη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηβίσζε ηνπ SARS-CoV-2 ζην
πεξηβάιινλ παξακέλνπλ απηή ηε ζηηγκή άγλσζηεο. Σχκθσλα φκσο κε κειέηεο πνπ εθηηκνχλ
ηελ ζηαζεξφηεηα άιισλ θνξσλντψλ, εθηηκάηαη φηη ν SARS-CoV-2 κπνξεί λα επηβηψζεη αξθεηέο
εκέξεο ζην πεξηβάιινλ πάλσ ζε δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο. Δλδεηθηηθά, ε επηβίσζε ηνπ ηνχ
SARS-CoV ζην πεξηβάιινλ εθηηκάηαη φηη είλαη κεξηθέο εκέξεο, ελψ απηή ηνπ ηνχ MERS-CoV
είλαη κεγαιχηεξε απφ 48 ψξεο, ζε κέζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (20oC), πάλσ ζε δηαθνξεηηθέο
επηθάλεηεο. Ο επαξθήο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζεσξνχληαη
απαξαίηεηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ.
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19
Τα πεξηβαιινληηθά κέηξα ειέγρνπ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ πεξηιακβάλνπλ:




ην ζπζηεκαηηθφ θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ, πθαζκάησλ (θιηλνζθεπάζκαηα, πεηζέηεο,
ξνπρηζκφο) θαη αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη,
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θνηλήο ρξήζεο αληηθεηκέλσλ κε ηνλ αζζελή,
ηνλ επαξθή αεξηζκφ ρψξσλ.
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ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙMO ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΛYΜΑΝΗ ΥΩΡΩΝ ΠΑΡΟΥH
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔIΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΚΣΔΘΔΙ ΣΟΝ SARS-CoV-2
Ο ζπζηεκαηηθφο θαη ζσζηφο θαζαξηζκφο κε ηε ζπλήζε δηαδηθαζία (ρξήζε απνξξππαληηθνχ
παξάγνληα, λεξφ θαη κεραληθή ηξηβή) θαη ε απνιχκαλζε ησλ επηθαλεηψλ θαη αληηθεηκέλσλ
ζηνπο ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρψξσλ ηαηξηθήο
θξνληίδαο φπνπ εθηεινχληαη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο αεξνιπκάησλ, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο .
Καζψο δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνχκελσλ αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ θαηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνχ SARS-CoV-2,
ζπζηήλεηαη ε ρξήζε πξντφλησλ κε ειεγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ησλ θνξσλντψλ
(Πίλαθαο 1).
Πίνακαρ 1. Ανηιμικποβιακοί παπάγονηερ με αποηελεζμαηικόηηηα καηά διαθόπων
κοπωνοϊών
Ανηιμικποβιακόρ παπάγονηαρ
Αηζαλφιε
Υπνρισξηψδεο λάηξην
Ισδηνχρνο πνβηδφλε
Γινπηεξαιδευδε
Ιζνπξνπαλφιε
Φισξηνχρν βελδαιθφιην
Φισξηψδεο λάηξην
Φνξκαιδευδε

ςγκένηπωζη
70%
0.1-0.5%
0.05-0.1%
10% (1%)
2%
50%
0.05%
0.23%
0.7%

Δλεγμένορ κοπωνοϊόρ
HCoV-229E, MHV-2, MHV-N, CCV, TGEV
HCoV-229E
SARS-CoV
HCoV-229E
HCoV-229E
MHV-2, MHV-N, CCV
MHV-2, MHV-N, CCV
MHV-2, MHV-N, CCV
MHV-2, MHV-N, CCV

Σπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε ρξήζε 0.5% ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ (αξαίσζε 1:10 αλ
ρξεζηκνπνηείηαη νηθηαθή ρισξίλε αξρηθήο ζπγθέληξσζεο 5% ή ηζνδχλακν 5000 ppm αλ
ρξεζηκνπνηνχληαη ηακπιέηεο) κεηά απφ ηνλ θαζαξηζκφ κε νπδέηεξν απνξξππαληηθφ. Γηα
επηθάλεηεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα θαηαζηξαθνχλ απφ ηε ρξήζε ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ,
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αηζαλφιε ζπγθέληξσζε 70% θαηφπηλ θαζαξηζκνχ κε νπδέηεξν
απνξξππαληηθφ, ιακβάλνληαο φκσο πάληα ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηε
ζπκβαηφηεηα ηνπ πιηθνχ κε ηνλ αληηκηθξνβηαθφ παξάγνληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
Σε πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο (ζθνπγγαξίζηξα, πθάζκαηα θαζαξηζκνχ) δελ
είλαη κίαο ρξήζεο, πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη κεηά απφ θάζε ρξήζε. Ο
απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ζαλ κνιπζκαηηθφ
απφβιεην.
Σηελ πεξίπησζε χπνπησλ ή επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ COVID-19, πξέπεη λα
αθνινπζνχληαη νη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο απνιχκαλζεο ή/θαη απφξξηςεο ηνπ εμνπιηζκνχ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ ζθεπψλ ζίηηζεο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ
θιηλνζθεπαζκάησλ θαη πεηζεηψλ, ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ ξνπρηζκνχ (αζζελψλ θαη
ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) θαη ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ.
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Ιαηπικόρ εξοπλιζμόρ
Σπζηήλεηαη ε ρξήζε απνθιεηζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε θξνληίδα αζζελψλ κε ινίκσμε COVID19.
Σε πεξίπησζε πνπ o ρξεζηκνπνηνχκελνο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο δελ είλαη κίαο ρξήζεο θαη δε
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θξνληίδα ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ, ζα πξέπεη λα
θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη κεηά απφ θάζε ρξήζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή θαη ηελ πνιηηηθή ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο.
Πποζωπικό καθαπιόηηηαρ και εξοπλιζμόρ αηομικήρ πποζηαζίαρ
Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ,
εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζσζηή
επηινγή, εθαξκνγή, ρξήζε θαη απφξξηςή ηνπ.
Γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ, ε είζνδνο ζηνπο ζαιάκνπο λνζειείαο ησλ
αζζελψλ κε ινίκσμε COVID-19 πξέπεη λα γίλεηαη κφλν απφ ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ. Τν
πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα θνξάεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά
ηελ παξακνλή ηνπ ζην δσκάηην. Ο εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα απνξξίπηεηαη
ακέζσο κεηά ηελ έμνδν απφ ην ζάιακν ηνπ αζζελνχο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο
δηαδηθαζίεο, θαη λα αθνινπζείηαη απφ εθαξκνγή ησλ ζπλήζσλ πξαθηηθψλ πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ.
Ο εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη:
 Μάζθεο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο FFP2 ή FFP3
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά
 Πξνζηαηεπηηθή ξφκπα, αδηάβξνρε, κε καθξηά καλίθηα, κίαο ρξήζεο
 Γάληηα κίαο ρξήζεο
Μεηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελή απφ ην λνζνθνκείν, νη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο
κνλάδαο ζα πξέπεη λα θάλνπλ θαζνιηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ζαιάκνπ λνζειείαο. Πξψηα ζα
πξέπεη λα αεξηζηεί επαξθψο ν ρψξνο. Καζφηη δελ γλσξίδνπκε αθφκα γηα πφζν ρξφλν ν SARSCoV-2 παξακέλεη κνιπζκαηηθφο ζηνλ αέξα, ζπζηήλεηαη ε είζνδνο ζηνλ ζάιακν ρσξίο
πξνζηαηεπηηθέο κάζθεο λα γίλεηαη κφλν εθφζνλ πεξάζεη ηφζνο ρξφλνο φζνο ζπζηήλεηαη γηα
αεξνκεηαδηδφκελα παζνγφλα (π.ρ. ηιαξά, θπκαηίσζε). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζνιηθνχ
θαζαξηζκνχ, ην πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα θνξάεη
πξνζηαηεπηηθή ξφκπα, γάληηα θαη γπαιηά. Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε πξέπεη λα
γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο.
Κλινοζκεπάζμαηα, πεηζέηερ και ποςσιζμόρ
Τα ρξεζηκνπνηεκέλα θιηλνζθεπάζκαηα, νη πεηζέηεο θαη ν ξνπρηζκφο πξέπεη λα κπαίλνπλ ζε
ζαθνχια ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο γηα κνιπζκαηηθφ ηκαηηζκφ. Γελ πξέπεη λα κεηαθέξνληαη
εθηφο ζαθνχιαο ζηελ πηέξπγα ή ζε άιινπο θιηληθνχο ρψξνπο. Πξέπεη λα
πιέλνληαη/απνιπκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο γηα
κνιπζκαηηθά πθάζκαηα.
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Απόβληηα
Όια ηα απφβιεηα απφ ηνπο ρψξνπο φπνπ έρνπλ ιάβεη θξνληίδα αζζελείο κε ινίκσμε COVID19 πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο κνιπζκαηηθά λνζνθνκεηαθά απφβιεηα θαηεγνξίαο Β
(UN3291) θαη λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηεο
εζληθήο λνκνζεζίαο.
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